TÜRKİYE’ DE PAMUK ÜRETİM ALANLARI*
D cç.D r. Hamdi K A R A

“ Türkiye’de Pamuk Üretim Alanları” adını taşıyan bu konuya
girmeden önce, tarımın ülke ekonomisi içindeki yerini kısaca özetlemekte
yarar vaıdır. Ülkemizde son ydlarda gerçekleştirilen sanayileşme giri
şimlerine karşın, tarımın ülke ekonomisi içindeki yeri büyüktür. Tarı
mın ekonomi içindeki yerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:
— Türkiye’ de tarımın milli gelir içindeki payı giderek son yıllarda
azalma göstermekle beraber, bu gün bala % 20 dolaydaıında
bir paya sahiptir.
— 1980 yılı verilerine göre, faal nüfusun % 55 ten fazlası taıım
sektöründe çalışmaktadır.
t

Taıım ürünleri bir taraftan iç ticaretimizde, diğer taraftan
sanayi sektörüne hammadde verme bakımından büyük bir
önem taşımaktadır.

— Her yıl dışsatımımızın % 60-65 ini tarım ürünleri oluşturmakta
dır.
Tarımın ülke ekonomisi içindeki yerin; ana hatları ile yukaıda be
lirttik, şimdi ise pamuk tarımının Türk ekonomisi ve tarımı içindeki
önemini belirtmekte yaıaı vardır. Pamuk tarımının önemini ise şu şekil
de özetleyebiliriz:
— Pamuk tarımı Akdeniz Bölgesinde Adana, İçel, Hatay, Kahra
manmaraş ve Antalya illeri ile Ege Bölgesinde Aydın, Manisa,
İzmir, kısmende Denizli ve Muğla illeri halkının en önemli ge
çim kaynaklarından birini oluşturmaktadır.
—- 1981 yılında ülkemizde elde edilen kütlü pamuktan 100 Milyar
Tl. gelir elde edilmiştir.
*

1982 yılında basıma verilen bu

araştırma, Ü niversitemizdeki m addi imkansızl klar

nedeniyle, ancak 1988 yılında yayım lanabilecektir. Bu nedenle istatistik veriler 1980 yıl nı
içerm ektedir.
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-— Elde edilen ham pamuğun her yıl yarısı (yani 250-300.000 Ton
kadarı) ülke iplik ve dokuma fabrikaları tarafından hammadde
olarak tüketilmektedir. Diğer taraftan kütlü pamuktan elde edi
len çiğitten yılda 100-120.000 Ton yemeklik yağ çıkarılmaktadır.
— Tütün, fındık gibi önemli bir dışsatım ürünü olan pamuk, top
lam dışsatımımızın % 20-25 ini tek başına vermektedir.
— Pamuk ülkemiz sanayi bitkileri ekim alanları içinde % 50 den
fazla bir paya sahiptir. Bu takımdan da büyük bir önem taşı
maktadır.
— Pamuk tarımında tarımda makinalaşma, gübre kullanımı, ha
şerelerle mücadele, iyi tohum kullanma ve sulema gibi konular
da bütün diğer kültür bitkilerinden daha üstün biı düzeye ulaşılmıştn.
1 - Türkiye’ de Pamuk Tarım:

j

Anadolu’ da pamuk tarımının çok eski bir geçmişi vardır. Bu
sanayi bitkisinin ülkemiz güney ovalarında milat öncesi yıllarda
ekilmeye başlandığı söylenebilir. Orta Çağda, Bizanslılar devrinde, eki
mi artan bu kültür bitkisi, Mezopotamya’ dan önce güney illerimize gel
miş ve daha sonra ülkemizin diğer bölgelerinde ekilmeye başlanmıştır.
Bu kültür bitkisinin ekimi Selçuklu ve Osmanlı Türkleri döneminde de
gelişmesini sürdürmüştür.
Ülkemizde pamuk tarımı asd önemli gelişmesini, 1861 yılında, baş
layan A B D ’leri iç savaşından sonra göstermiştir. A B D ’lerinde çıkan iç
savaş nedeni ile, İngilizler ham pamuk ihtiyaçlarını Osmanlı İmparator
luğu sınırları içinden karşılamak istemişlerdir. A B D ’leri ve Mısır’ dan
getirilen pamuk tohumları Adana, Mersin, Tarsus ve Kırkağaç köylüle
rine parasız dağıtılmıştır. Bu girişime paralel olarak geniş bir öğrenim
kampanyası açılmış, pamuk tarımı için gerekli aletler köylüye çok ucuz
fiyata satılmıştır. Ayrıca Osmanlı Hükümeti 1862 yalında yayınladığı
bir buyrukla pamuk tarımını teşvik edici ve özendirici bazı tedbirleri
yürürlüğe koymuştur. Cumhuriyetin ilanından önce gösterilen bütün bu
çabalar sonucu, 1871 yılında ülkemiz pamuk üretimi 51.345 balyaya
yani 10.269 Tona, 1914 yılında ise 160.000 balyaya yani 32.000 Tona
ulaşmıştır.1
1

Madran, N. 1971. Türkiye’ne P am uk, Tarım Bakanlığı Bölge Pamuk Araştırma Ensti
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Türkiye’de pamuk tarımı ve özellikle bu ürünü hammadde olarak
işleyen sanayi kuruluşlarının gelişmesi, Cumhuriyetin ilanından sonra
daha hızlı bir şekilde olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli bir
dışsatım ürünü olan pamuk üretimine büyük bir önem verilmiştir. A y 
rıca Türk halkının giyim ihtiyacını karşılamak üzere yeni iplik ve dokuma
fabrikaları devlet eliyle kurulmuş ve bu fabrikaların pamuk ihtiyacı
ülkemiz üretimi ile karşılanmıştır. A B D ’lerinden getirilen pamuk tohum
ları Adana, Tarsus ve Nazilli gibi önemli pamuk üretim alanlarında ku
rulan “ Devlet Pamuk Üretme ve Islah Çiftlikleri” nde Akdeniz ve Ege
bölgeleri iklim koşullarına uygun türler yetiştirilmiş ve köylülere da
ğıtılmıştır. Ayrıca pamuk üretimini geliştirmek için dış ülkelerle ilişkiler
kurulmuş ve öğrenim amacı ile teknik eleman yollanmış, pamuk tarımın
da kullanılacak makina ve aletlerin dışalımında kolaylıklar sağlanmıştır.
Bütün bu gayretler ve olumlu gelişmeler sonucu ülkemiz pamuk tarımı
günümüzdeki önemli yerine ulaşmıştır.
a) Pamuk Bitkisinin Doğal istekleri
Anavatanı Ekvator bölgesi olan prrmık, latince adı Gossypium olup,
Malvase (Malvacees) ailesindendir. Pamuk bitkisinin çok sayıda tür ve
çeşidi vardır. Bunlardan bir kısmı boyu 50-150 cm arasında değişen
yıllık otsu bitkiler, diğeri ise boyu 5 -6 m olan ve ağaca benziyen bitkiler
dir. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak ekilen, Amerika menşeli yıllık
bitkilerdir.2
Pamuk bitkisinin ekolojisi, yani yaşadığı doğal ortamdan isteklerini
iyi bilmek gerekir. Bu bilgi bize Türkiye’ de pamuk tarımı için doğal
koşulların uygun olup olmadığını, ayrıca nerelerde ekonomik olarak ekilebileceğini ortaya koym akta yardımcı olacaktır.
Pamuk iklim koşullarına karşı duyarlı bir kültür bitkisidir. Gelişme
devresi boyunca devamlı sıcak ve özellikle dengeli, belirli bir iklim is
ter. Bir yaz bitkisi olduğu için ne don olayına, ne de ani ve büyük gün
lük sıcaklık değişmelerine dayanabilir. Ülkemizde ve dünyada ekimi
yapılan pamuk genellikle yıllık bir bitkidir. Bu kültür bitkisi ılıman
2

Günüm üzde pam uk bitkisinin kendi arsında 50 kadar türe ayrıldığı kabul

edilmektedir.

Fakat araştırıcılar pam uğu ikisi A sya, üçü Am erika kıtasında bulunan be? ayrı grupa ayırm ak
tadırlar:
— A sya Grupu: Gossypium H erbaceum ve Gossypium Arbareum . Bu grupa giren tür
lerde pam uk çekirdeği liflerle örtülüdür.
— Amerika

Grupu: G ossypium

H irsutum

(U plands) ve

G ossypium R eligiosum . Bu

türlerne pam uk lifleri çekirdeğe bağlıdır. Gossypium B arbadence’ ta ise pam uk lifleri
çekirdeğe bağlı değilnir (Sea

Island).
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kuşakta ilkbahar donlarından sonra ekimi yapılır ve yine sonbahar
donlarından önce toplanır. Ülkemizde pamuğun normal gelişme süresi
5-6 aydır. Gelişme döneminin uzun olması nedeniyle bütün iklimler
pamuk yetiştirmeye uygun değildir.
Pamuk bir Ekvator Bölgesi bitkisi olduğu için yetişme döneminde
sıcak bir iklim ister. Pamuk tohumlarının çimlenmesi için en az 14 °C
sıcaklık gerekir. Bitkinin gelişmesi 5°C da durur ve bu sıcaklıktan daha
düşük sıcaklığa uzun bir zaman dayanamaz, bir müddet sonra ölür. Pa
muğun gençlik devresinde 22-25° C sıcaklığa gerek vardır.
Pamuk toprak üstüne çıktıktan sonra, tatlı bir 22-25 °C sıcaklığa
gerek duyar ve ayrıca bu dönemde bitkinin iyi bir gelişme göstermesi
için güneşli, bulutsuz, fakat zaman zaman sağanak yağmurlara gerek
vardır. Bu dönemin iki aya kadar ve bu gençlik döneminden sonra daha
sıcak bir iklime gerek duyulmaktadır. Pamuğun çiçeklenme, elma bağ
lama ve olgunlaşma döneminde ideal sıcaklık 25° C nin üstünde oması
gerekir. Çünkü çiçeklenme, pamuk elmalarının olgunlaşması ve açması,
gençlik döneminden daha fazla sıcaklık ister. Burada hemen işaret ede
lim ki, pamuk bitkisi soğuktan çok sıcağa daha dayanıklıdır. Bu bitki
nin 37,5 ° C gibi yüksek bir sıcaklıkta sadece gelişmesi durmaktadır.
Pamuk ekim alanlarının belirlenmesinde sıcaklık tek faktör değil
dir. Sıcaklık kadar yağış \e havanın nem derecesi de önemlidir. Bitkinin
kasık köklü oluşu ve yayvan yapraklı olması nedeniyle suya olan ihtiyacı
çok fazladır. Eğer pamuk tarımı kuru yapılıyorsa, bitkinin gelişme dö
neminde yağış daha da önem kazanmaktadır. İdeal bir pamuk ekim ala
nında, bitkinin yetişme döneminde sağanak yağışlı, bulutsuz ve güneşli
bir iklim gereklidir. Olgunlaşma döneminde ise bunun tersine yağışsız
ve sıcak bir iklim gerekmektedir.
Pamuk bitkisinin iyi gelişmesi ve yüksek bir verim alabilmek için
ekimi yapılan toprağın kalın ve zengin olması gerekir. Çünkü
boyundan iki, hatta üç defa daha derine gidebilen kazık kök sisteminin
rahat gelişebilmesi ve bu bitkinin ekonomik olarak yetiştirilebilmesi
ancak kalın topraklarda mümkündür. Pamuk sadece kalkerli ve batak
lık toprakları sevmez. Yani bu bitki toprak konusunda fazla duyarlı
değildir. Ancak hafif eğimli, kalın ve drenaja uygun alüvyal topraklar
ülkemizde olduğu gibi dünyada da en ideal ekim alanlarını oluşturmak
tadır.3
3
Paris,

Çalan, P. de, 1966, Le Coton et L ’ Industrie Cotonniere, P U F . Que Saie-Se? N o: 90,
S.
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b) Türkiye'de Pamuk Tarımı-İklim İlişkileri
Pamuk bitkisinin gerek duyduğu doğal faktörlerden haraket ederek,
ülkemizde yoğun olarak pamuk tarımı yapdan alanlarda, bu koşulların
uygun olup olmadığını araştırmakta yarar v ardır. Çünkü ülkemizin 25’ i
aşkın ilinde pamuk yetiştiımek mümkündür. Fakat bu gün ancak A k
deniz ve Ege bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sulanabilen
belli bazı kısımlarında pamuk tarımı ekonomik olarak yapılabilmekte
dir (Harita: 1, 2).
Türkiye’ de pamuk tarımının yoğun olarak yapıldığı alanları temsil
eden Adana, Antalya, Aydın ve Manisa illeri ile gelecekte ekim alanlaunın, sulama olanaklarının gelişmesine bağlı olarak dalıa geniş bir alana
yayılacağı, Güneydoğu Anadolu’da Urfa ilinin iklim verilerinin in
celenmesi bize pamuk tarımı konusunda önemli aydınlatıcı bilgiler ver
mektedir.
Yoğun pamuk ekim alanlarından örnek olarak seçilen bu illerin
iklim verileri ülkemizde pamuk yetişme dönemi olan Nisan-Eylül ayları
arasında aylık sıcaklık ortalamalarının yeterli olduğunu ortaya koymaktadıı. Çünkü bu illerde Nisan ayı sıcaklık ortalaması hiç birinde
15 ° C altına düşmez. Pamuk ekimi yapılan bu ayda tohumun çimlenmesi
ve toprak üstüne çıkması için 15 °C sıcaklık yeterlidir. Bu kültür bitkisi
nin gençlik, olgunlaşma dönemlerinde de sıcaklık giderek muntazam bir
şekilde artmaktadır. Nitekim söz konusu illerde Mayıs ayı sıcaklık orta
laması 20° C, Haziran 25° C, Temmuz ve Ağustos ayları 27° C ve Eylül
ayının ise 23° C ve daha yukarı aylık sıcaklık ortalamasına sahip olduğu
görülüyor. Sözü edilen bu sıcaklıklar, daha önce de gördüğümüz gibi,
pamuk tarımının adı geçen illerde ekonomik bir şekilde yapılması için
yeterlidir (Tablo: 1).
T ablo 1 - Pam uk E kim Dönem inde Sıcaklık (°C )

İller

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

Y etişm e
D ön.Sıc.
Toplam ı

Adana

17 .0

2 1 .3

25.1

2 7 .6

28.1

2 5 .2

4 .4 0 6

18 .7

Antalya

1 6 .4

2 0 .5

2 5 .0

2 8 .2

28 .1

2 4 .9

4 .2 7 0

18.7

A y dın

15.7

2 0 .7

2 5 .4

2 8 .2

2 7 .6

2 3 .5

4 .3 3 3

17 .7

Manisa

15.1

20.1

2 4 .8

2 7 .6

27 .3

2 3 .0

4.2 12

1 6 .8

Urfa

15 .8

2 1 .8

2 7 .8

3 1 .7

3 1 .4

2 6 .6

4.7 39

18.1

Pam uk Y etişm e D önem inde Ort.Sıc.

Yıllık
Ort.Sıc.

K ayn ak: D evlet M eteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1974. M eteoroloji Bülteni, Ortalam a ve
Ekstrem K ıym etler, Ankara.
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A yııca pamuğun yetişme dönemi olan Nisan-Eylül aylarım oluş
turan altı ayın sıcaklık ortalamasımn, her ayın gün sayısı ile çarpdması
sonunda elde edilen sıcaklık toplamları 4.20 0° C daha fazladır. Bu sı
caklık toplamı, ülkemizde uzun elyaflı Lir pamuk türü olan Sea İsland
dışında bütün türlerin yetiştirilmesine yeterlildir.
Pamuk ekim bölgelerinden seçtiğimiz örnek illerden Adana, Antal
ya, Aydın, Manisa ve Urfa’ da pamuk yetiştirme döneminde düşen ya
ğış miktarı sıcaklığa göre dalıa değişik özellikler gösteımektedir. Fakat
bu bitkinin genel elarak yetişme dönemi başında yağışların yeterli, Urfa’ 
da Mayıs ayı sonunda, diğer illerde Iia /iıa n ayı başlaıından soma baş
layan ve gideıek fazlalaşan bir kuraklık Ekim ayma kadar sürmektedir
(Grafik: 1,2,3). Bu nedenle ülkemizin pamuk ekimi yapılan bölgelerinde,
Haziran-Ekim ayları arasında, pamuk ekilen toprakta bir su açığının
belirmeye başladığı, bu aylarda pamuk bitkisinin normal gelişmesinin
sürmesi ve verimli biı ürün elde etmek için toprağın sulanması zorunlu
luğu ortaya çıkmaktadır.

-----------Sıcakiık(antmetik)
Y ağışlı dönem

Kurak

d,önem
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Yağışlı
Kurak

Sıcaklık-yağış
dönem
dönem
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------------- Yağış ( yar ı l o g a r i t m ik )
-------------S. caki ık ( a r i t m e t i k )
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Y a ğ ıştı dönem

| ' ■' ; i j

-----------S ıcaklık (a r itm e tik )
K u ra k d ö n e m

Uıfa’ da Eylül ayında yağış düşmemesi, Antalya’ da diğer illere göre
bu ayda daha az yağmur yağması, bu illerde diğerlerine göre pamuk top
lama (Hasat) mevsiminde pamuk tarımı için daha uygun bir yağış ıcjiminin hüküm sürdüğünü göstermektedir (Tablo: 2).
Tablo 2 - Pam uk Ekim Dönem inde Y ağış (m m )
Y etişm e dön.
T oplam yağ.

Y etişm e dönem inde ortalam a yağış

o/
/o

Yıllık
ort.yağ.

141.7

2 1 .9

64 6.8

1 3 .6

103.2

7 .9

1 .0 6 8 .2

2 .2

16 .9

114.6

16 .9

7.1

2 .8

17 .0

141.6

19 .0

74 6.7

0 .6

0 .4

1 .3

8 0 .5

17 .0

473.1

Ağu.

20 .7

4 .3

4 .5

15 .7

3 0 .9

10.1

1 .8

2 .9

4 2 .9

3 7 .5

12.1

3 .0

Manisa

5 5 .4

4 4 .4

14 .9

Urfa

4 9 .9

25 .6

2 .7

Nis.

Adana

4 6 .7

5 0 .0

Antalya

4 3 .9

A ydın

Haz.

Eyl.

Tem .

M ay.

İller

6 7 7 .5

K ayn ak: D evlet M eteoroloji işleri Genel Müdürlüğü. 1974. M eteoroloji Bülteni. Ortalama ve
Ekstrem K ıym etler, Ankara.

Pamuk tanmmm yoğun olarak yapıldığı topraklar, ülkemizin ve
rimli alüvyal ovalarıdır. Çukurova, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya,
Büyük ve Küçük Menderes ile Gediz ovaları pamuk tarımı yapılmaya
el\erişli zengin alüvyal ovalar olup, bu ovalarda topoğrafyanın hafif
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meyilli ve toprağın kalın oluşu, pamuk tarımına elverişli düşmektedir.
Söz konusu ovalarda giderek sulama olanaklarının yaygınlaşması, drenaj
olanaklarının artması, ülkemiz pamuk tarımında verim ve kalitenin
yükselmesi ile sonuçlanmaktadır.
2 - Pamuk Tarımında Gelişme
Türkiye’ de pamuk tarımının yoğun olarak yapıldığı bölgelerde
Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bu iklimde pamuk yetişme dönemi
olan yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Ayrıca bu bitkinin yetişme döne
minde yağışlar bir y:ldan diğerine önendi değişmeler gösterir. Söz konusu
değişmeleıin pamuk üzerindeki kötü etkilerini azaltmak ve yaz aylarında
toprakta beliren su açığını gidermek için tek çare pamuk tarımını sulu
yapmaktır. Türkiye’de bu kültür bitkisi sulamadan da yetiştirilmekte
dir. Ama veıim ve kalite sulu pamuğa göre daha düşük olmaktadır.
Pamuk tarımı ülkemizin en verimli alüvyal topraklan üzerinde ya
pılmaktadır ve bugün oldukça masraflı bir tarımdır. Çünkü bir taraf
tan çeşitli ekipman, diğer taraftan iyi tohum, gübre, ilaç ve bol işgücü
gerekmektedir. Pamuk Çiftçisinin bütün bu güçlükleri aşabilmesi için
ürününün verim ve kalitesini artırması zorunludur. Bu nedenle pamuk
tarımında gerek akarsular ve yeraltı suları, gerekse yapımı tamamlan
mış olan modern barajlardan faydalanrlarak sulanan alanlar genişle
miştir.
Türkiye’de, pamuk tamumda sulama, bölgelere göre değişik geliş
meler göstermiştir. Nitekim 1960-80 yılları arasında Akdeniz BölgesinİD
doğu bölümünde yer alan Çukurova, Amik ve Kahramanmaraş ovaların
da sulanan alanlar % 23 ten % 80 e ulaşmıştır (Tablo: 3). Öysa aynı dö
nemde sulanan alanlar Antalya’da % 60-95, Ege Bölgesinde ise
% 80-95 arasında değişmiştir. Ülkemizin diğer pamuk ekim alanlarında
da % 47-80 gibi bir gelişme olmuştur.
Türkiye, dünyada pamuk tarımı yapılan ülkeler içinde önemli bir
yere sahiptir. Her yıl 550-650.000 ha arasında değişen pamuk ekim alan
ları ile dünyada 7-8. sırayı almaktadır. 500-600.000 Ton ham pamuk
üretimi ile de 5-6. sırada bulunmaktadır. Ülkemin pamuk tarımında ve
rim ve pamuk dışsatımında daha önemli bir yere sahiptir. Bugün Tür
kiye 700 kg /ha verim düzeyi ile Mısır ve Rusya’ dan sonra dünyada
3. sırada, 1970 yılından sonra pamuk dışsatımında bazı yıllar 2. bazı
yıllar ise 3. sıraya yerleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye’de pamuk, sanayi bitkileri içinde en fazla ekim alanına
sahip bir kültür bitkisidir. 1980 yılında ülkemizde 1.232.958 ha sanayi

80
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T ablo 3 - Sulu Pam uk E kim Alanlarında Gelişme ( % )
Pam uk Ekim Bölgeleri

1960

1970

1980

D oğu Akneniz

23

60

80

Ege Bölgesi

80

93

95

A ntalya

60

91

95

D iğer E kim Alanları

47

78

80

T Ü R K İY E

43

72

80

bitkisi ekilmiştir. Bunun % 54 ünü tek başına pamuk ekim alanları
oluşturmaktadır. Pamuk ekim alanlarını % 22 ile şekerpancarı, % 19’la
tütün takip etmektedir. Son yıllarda şekerpancarı ve kısmende tütün
ekim alanlarında görülen gelişmeye karşın, pamuk ekim alanları sanayi
bitkileri ekim alanları içinde önemini korumaya devam etmektedir.
*
a) Pamuk Ekim

Alanları

Türkiye’de pamuk ekim alanları ve pamuk üretiminde 1950 yılla
rından sonra, verimde ise 1960 yıllarında başlayan önemli gelişmeler
olmuştur. Cumhuriyet döneminde görülen bu gelişmeyi ayrı ayrı yakın
dan incelediğimiz azman, bazı önemli noktalar saptayabiliriz. Ülkemiz
pamuk ekim alanları, 1928-80 yıllan arasında gösterdiği gelişmeyi, üç
döneme ayırarak inceleyebiliriz:
— 1928-50 yılları arasını kapsayan birinci dönemde, eğer 1930
yıllarında görülen ani artışı hesaba katmazsak, pamuk ekim alanlarında
bir artış, iki düşüş devresi yaşanmıştır (Grafik 4). Birinci düşüş devre
sinin muhtemelen 1929 Dünya Ekorom ik bunalımından kaynaklandığı
ve ülkemiz pamuk ekim alanlarının 150.000 ha kadar gerilediği izlen
mektedir. Bu bunalımın etkileri 1935 yılına kadar sürmüş ve daha sonra
ekim alanlarında artış görülmektedir. Pamuk ekim alanlarındaki bu
artış 2. Dünya Savaşı öncesinde ve ilk yıllarında 300.000 ha’a çıkarak en
yüksek seviyesine ulaşmış ve 1942 yılından sonra yeniden pamuk ekim
alanlarında azalma olmuştur. Savaşla ilgili olan bu azalma 1947 yılma
kadar sürmüştür.
— ikinci dönem 1950-68 yılları aıasmı kapsamaktadır. 1949 yıbnda birinci dönemin en yüksek seviyesine yaklaşan pamuk ekim alan
ları 1950 yılında 450.000 ha’ın üzerine çıkmış, 1951 yılında ise 600.000
ha’ı geçerek daha önceki yıllarda erişilmesi olanaksız bir düzeye ulaşmış-
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tır. 1949-51 yıllan arasında geçen üç yıl gibi kısa bir süre içinde pamuk
ekim alanları 300.000 ha’dan, % 100 ün üzerinde bir artış göstererek
642.000 ba’a ulaşmıştır. Bu hızlı artışın asd nedeni Kore Savaşlarına bağ
lı olarak pamuk fiyatlarında görülen olağanüstü yükselme ile ilgilidir.
Pamuk ekim alanlarında görülen bu gelişme 1953-68 yılları arasında 600700.000 ha arasında değişerek devam etmiştir.
—
Üçüncü dönem 1968 yılından sonra başlayan, önemli düşüşler
ve artışlarla karakterime olmaktadır. Nitekim pamuk ekim alanlan 1970
yılında, 1950 yılından sonraki en düşük seviyesine ulaşmıştır (528.000
ha). Bu düşüş Çukurova ve Ege gibi önemli iki pamuk ekim bölgesinde
yeni buğday türlerinin (Meksika buğdayı) denenmesi ile ilgilidir. Bu buğ
day türlerinden yeterli gelir elde edilememesi sonucu tekrar pamuk eki
mine dönülmüştür. Pamuk ekiminde 1973 yılında görülen düşüş ise, özel
likle Çukurova’da Beyaz Sinek adı verilen haşerenin zararlarına bağlı
olarak ortaya çıkmıştır. Pamuk ekim alanlannda görülen ve 1968 yı
lından önceki dönemlerde bu kadar önemli olmayan, artış ve düşüşlerin
diğer nedenleri arasında, pamuk taban fiyatlarının dünya fiyatlarına
göre Devlet tarafından düşük tutulması, pamuk dışsatımında görülen
tıkanıklıklar ve zaman zaman yaşanan kötü iklim yıllarından kaynak
lanmaktadır. Saydığımız bu nedenlere bağlı olarak, 1968-80 yıllan ara
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sında ülkemiz pamuk ekim alanları 150-200.000 ha’ a varan artış ve dü
şüşler göstermiştir.

b) Pamuk Üretimi
Pamuk üretimi, ekim alanlarının aksine, 1950 yılları öncesinden
başlayan ve günümüzde de devam eden, sürekli bir artış seyri takip et
miştir (Grafik: 5). Eğer yukarıda bazılarına değindiğimiz ekonomik ne
denler ve kötü iklim yılları (1970 ve 1973 gibi) sonucu ortaya çıkan düşüş
leri bir tarafa bırakacak olursak, ülkemiz pamuk üretimi 1950 yılların
dan önce 50-75.000 Ton dolaylarında bir seyir takip etmiştir. 1950-60
yılları arasında ise 100-200.000 Ton, 1960 yıllarından sonra, önce
300.000 Ton (1964), daha sonra 400.000 Ton (1968) ve naihyet 500.000
Ton (1971) üzerine çıkan devamlı bir üretim artışı göstermiştir. 1950-80
yıllan arasında görülen sürekli artışın nedeni, 1960 yıllarından önce pa
muk ekim alanlarının, 1960 yıllarından sonra ise verimin yükselmesi ile
ilgilidir.

GRAFİK :5 -T Ü R K İY E 'D E

PAMUK

Ü R E T İ M İN İN

G ELİŞM ESİ

( 1928- 1 9 8 0 )

c) Pamuk Tarımında

Verim

Ülkemizde iklim koşullarının çok iyi gittiği bazı yıllar dışında,
1945-60 yıllan arasında pamuk tarımında ha’a verim 300 kg’ ın altında
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kalmıştır. Oysa 1963 yılında verimin 400 kg’ı geçtiği, bu rakamın 1966
yılında 500, 1968 yılında 600 ve nihayet 1970 yılında ise 750 kg’ a ulaş
tığı görülmektedir (Grafik: 6). 1970 yılından sonra pamuk tarımında
verimin hiç bir zaman (1973 yılı dışında, nedeni beyaz sinek) 700 kg’ı
aşağı düşmediği ve hatta 1976 yılında 817 kg’ a yükselerek rekor bir se
viyeye ulaştığı bilinmektedir.
GRAFİK ^ G -T Ü R K 'Y E 'JE
PAMUK
' '95? - ' 9 ? 0 )

T Ah?iMİN D A

VERiM

k c^/ha

Pamuk tarımında görülen bu hızlı gelişme, bütün pamuk üretim
bölgelerinde sulu pamuk alanlarının artışı, gübre kullanımının yaygın
laşması, haşerelerle mücadele, tarım tekniğindeki ilerleme ve üretici
çiftçinin bilgi seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gerçekleşmiştir.
Böylece 1930-80 yılları arasında, pamuk ekim alanları 275.387 ha’ dan
% 144 artarak 671.700 ha’ a ulaşmıştır. Oysa aynı dönemde pamuk üre
timi 51.435 Tandan % 872 artarak 500.000 Tona ulaşmıştır. Pamuk
ekim alanlarında büyük bir değişiklik olmamasına karşın, pamuk üre
timinde görülen bu hızlı artışın tek nedeni 1960 yılından sonra % 200’ e
varan verim yükselmesi ile ilgilidir (Tablo 4).
3 - Pamuk Tarımında Bölgelerin Özellikleri
Şimdiye kadar Türkiye pamuk ekim alanları, üretim ve verim ko
nusundaki genel gelişmileri gördük. Bu konuları pamuk üretim bölgeleri
düzeyinde ele aldığımız zaman daha değişik özellikler ortaya çıkmaktadır.
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T ablo 4 - Pam uk E kim , Ü retim ve V erim İlişkileri.

0/
/o

ha
1930
1940
1950
1960
1970
1980

100
118
166
226
192
244

275.387
324.636
458.459
621.000
527.635
671.700

Verim

Üretim

E kim Alanı

Y ıllar

°/o
/

T on
51.435
77.115
118.377
175.500
400.00 0
500.000

100
150
230
341
778
972

°/o
/

h a /k g
___

—

—

—

264
282
759
744

100
107
288
282

K ayn ak : D lE .

1980 yılı verilerine göre, ülkemiz pamuk ekim alanlarının % 55’ e
yakın bir kısmı Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Adana, İçel, Hatay
ve Kahramanmaraş illerinde bulunmaktadır. Ege bölgesi pamuk ekim
alanları ise % 32’ye yakın bir paya sahiptir. Bu iki pamuk ekim bölge
sinde % 90’ a yakın bir alan toplanmıştır. Antalya % 5, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi % 6, ülkemizin diğer pamuk ekim alanlarının, payı ise
ancak % 2 kadardır (Tablo: 5).
Pamuk ekim alanlarının bölgelere göre dağılışının ayrı ayrı ince
lenmesi, oldukça ilginç bilgiler vermektedir. 1950 yılma kadar, Doğu
Akdeniz pamuk ekim bölgesini oluşturan Adana, İçel, Kahramanmaraş
ve Hatay illeri, Türkiye toplam pamuk ekim alanlarının % 70-80’ini

K ayn ak: A vru pa K onseyi, D em ografik Gelişmeler Ülke R aporu, 1985.
T ablo 5 - Türkiye Pam uk E kim Alanlarının Bölgelere Dağılışı

Yıllar

Güneydoğu
A nadolu

Antalya

Ege

D oğu Akdeniz
ha

0/
/o

ha

1928

144.755

8 1 .5

24.116

1 3 .6

1930

237.720

8 6 .3

26.010

9 .4

1940

223.511

6 8 .9

68.458

1950

308.392

7 6 .3

1960

374.202

1970
1980

°/
, /o

°/o
/

ha
7

ha

o/
/o

Diğerleri
ha

°/o
/

2 .1 00

1 .2

6 .5 6 4

3 .7

700

0 .3

1.000

0 .4

9 .9 5 5

3 .6

2 1 .0

1.823

0 .6

4.9 47

1 .5

2 5 .897

8 .0

103.405

2 2 .6

15.265

3 .3

6 .2 3 0

1 .3

2 5 .166

5 .5

6 0 .3

179.441

2 8 .9

29.810

4 .8

2 0 .473

3 .0

17 .074

2 .9

247.339

4 6 .9

202.980

3 8 .5

33.183

6 .3

28 .695

5 .4

15.438

2 .9

368.570

5 4 .9

212.920

3 1 .7

35.050

5 .2

4 2 .0 8 0

6 .3

1 3 .080

1 .9

K ayn ak: D lE .
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toplamıştır. Aynı dönemde Ege bölgesinin payı % 10-20 arasında değiş
miştir. Bu iki pamuk ekim bölgesi, toplam pamuk ekim alanlarının % 90’ mdan fazlasını topladığı dikkati çekmektedir. Diğer ekim alanlarının
toplam içinde önemli bir paya sahip olmadığı anlaşılmaktadır.
1950-80 yılları arasında ise, Türkiye pamuk ekim alanları içinde
Doğu Akdeniz illerinin payının % 50-60 arasına gerilemesine karşın,
Ege bölgesinin % 20-40 arasında bir paya yükseldiği görülmektedir. Bu
iki pamuk ekim bölgesinin payı, 1950 yıllarından önce olduğu gibi, % 90’ lara vardığı ve ülke içindeki öneminin devam ettiği anlaşılmaktadır.
Türkiye pamuk ekim alanları içinde Antalya ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinin payları 1950 yıllarından sonra önem kazanmaya baş
lamıştır. Nitekim Antalya’nın toplam pamuk ekim alanları içindeki payı
% 5 dolaylarında olmasına karşın, Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı
ancak 1970 yıllarından sonra % 5-6 dolaylarına çıkmıştır. 1950 yılların
dan sonra, sözü edilen bu iki bölge ile Doğu Akdeniz ve Ege bölgeleri
dışında kalan ekim alanlarının payı azalmıştır (Grafik: 7;.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ülkemiz pamuk üretimi 1950 yılla
rından önce tedrici, daha sonra hızlı bir artış kaydetmiştir. Bu durum
1950 yıllarından sonra görülen ekim alanlarının genişlemesine;, fakat
1960 yıllarından sonra ise, pamuk üretiminde kaydedilen yüksek verim
artışına bağlanmaktadır.
Pamuk ekim alanlarında olduğu gibi, Türkiye’ de pamuk üretiminin
bölgelere dağılışında Doğu Akdeniz ve Ege bölgeleri büyük ağırlığa sa
hiptir. Bu iki bölge toplam üretimin % 85-90’ını vermektedir. Burada
hemen belirtelim ki, Ege bölgesi pamuk ekim alanları, Doğu Akdeniz’ e
göre çok daha düşük olmasına rağmen, bu bölgenin pamuk üretimine
çok yakın olduğu izlenmektedir. Pamuk üretiminde Antalya’nın %
5-10, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise 5’ e ulaşan payları vardır (Tab
lo: 6).
. Pamuk ekim alanlarında olduğu gibi, ülkemiz pamuk üretimi 1950
yıllarından önce Doğu Akdeniz illeri üretiminin hakimiyeti altında iken,
1950 yılından sonra üretimde Ege bölgesinin payı da artmış, daha önce
% 25’ i geçmeyen bu bölgenin toplam içindeki payı % 40’ın üzerine çıkar
olmuştur. Pamuk üretiminde Antalya 1960, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ise 1970 yıllarından sonra kendini hissettirmeye başlamıştır (Grafik: 8).
Daha önce de zaman zaman belirttiğimiz gibi, pamuk üretiminde
verim 1960 yıllarına kadar 250 kg/ha olarak kalmıştır. Bu tarihten sonra

GRAFİK

:8 ' PAMUK

ÜRETİM

ALANLARININ

DİĞERLERİ

BÖLGELERE

DAĞILIŞI
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T ablo 6 - Türkiye Pam uk Üretiminin Bölgelere Dağılışı.

Y ıllar

D oğu Akdeniz

Ege

A ntalya

T on

o/
/o

T on

0/
/o

1928

52.632

69.1

16.844

22 .1

558

0 .9

1930

32.437

63 .1

12.518

2 4 .3

93

1940

42.905

5 5 .6

32.003

4 1 .5

1950

72.998

61 .7

35.879

1960

79.900

4 5 .5

1970

170.942

1980

253.051

Güneydoğu
A nadolu

Diğerleri

°L
/o

T on

%

332

0 .6

4 .6 9 4

7 .5

0 .2

300

0 .6

6 .0 8 8

1 1 .8

691

0 .9

1.443

1 .9

77

0 .1

3 0 .3

3.411

2 .9

1.300

1.1

4 .7 8 9

4 .0

78:391

4 4 .7

8.500

4 .8

4.2 03

2 .4

4.5 05

2 .6

4 2 .7

173.603

4 3 .4

39.508

9 .9

9.1 22

2 .3

6 .8 25

1 .7

5 0 .6

182.749

3 6 .5

36.434

7 .3

2 3 .480

4 .7

4.2 68

0 .9

T on

%

T on
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pamuk veriminde hızlı bir artış olmuş ve 1970 yılından sonra ise 700
k g/h a ’ı aşağı düşmediği belirtilmişti. Ülkemizde pamuk veriminin böl
gelere göre dağılışı incelendiği zaman, ekim alanı ve üretimde olduğu
gibi, bölgelere özgü değişik özellikler saptamak mümkündür.
Ülkemizin en önemli pamuk ekim ve üretim bölgesi olan Doğu
Akdeniz’de \erim 1975 yılma kadar Türkiye ortalamasına uyan bir ge
lişme göstermiştir. Oysa 1975 yılından sonra bu ekim alanlarında verim
Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır (Tablo: 7).

T,.blo 7- Türkiye’ de Pam uk Ü retim Bölgelerinde V erim (k g /h a )
Yıllar
1960
1965
1970
1975
1980

Doğu
Akneniz
253
488
718
696
762

Ege
405
574
840
970
843

Antalya
285
722
1.191
1.074
1.039

Güneydoğu
Anadolu
252
262
316
562
556

Türkiye
282
474
759
716
745

K aynak: D İE .

Ege ve Antalya bölgelerinde pamuk verimi ülkemiz ortalamasının
çok üstünde seyretmektedir. Antalya’ da verim 1960 yıllarından son
ra Ege bclgesinide geçerek en üst düzeye yerleşmiştir. Antalya’ da pa
muk tarımında verim 1963 yılında 350 kg /ha’dan beş yıl gibi kısa Inr
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süre içinde 1.000 k g/h a’ a yükselmiştir. Hatta 1970 yılında 1.200 kg /ba’ a
yaklaşarak, ülkemizin diğer pamuk ekim bölgeleri tarafından erişilmesi
güç bir düzeye ulaşmıştır (Grafik 6).
Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk tarımında verim, 1965 yılına
kadar Türkiye ortalamasına yakın bir seyir takip etmesine karşın,
1965-73 yılları arasında önemli bir gelişme göstermiştir. Daha sonraki
yıllarda 700 k g/h a ’m üzerine çıkması ile bölgede pamuk tarımının öne
minin arttığı söylenebilir.
Sonuç olarak, ülkemiz pamuk tarımı ve geleceği konusunda şunlar
söylenebilir:
— Bugün Türkiye’de pamuk ekim ve üretimininin % 90’mdan faz
lası Doğu Akdeniz, Antalya ve Ege bölgesinde bulunmaktadır.
Bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.
— Türkiye’ ninin önemli pamuk ekim alanlarında verim 750-800
kg/ha düzeyinde genel bir istikrara kavuşmuştur. Fakat Doğu
Akdenizde sulanan alanların önümüzdeki yıllarda biraz daha
genişlemesi (Aslantaş baraj projesinin tamamlanması ile), bu
bölgede pamuk tarımında verimin biraz daha artması ile sonuç
lanacaktır.
— Türkiye’de pamuk tarımında büyük değişiklik, Güneydoğu Ana
dolu bölgesinde sulama alanlarının genişlemesi ile gerçekleşe
cektir. Çünkü, önümüzdeki yıllarda bu bölgede, G AP’m (Gü
neydoğu Anadolu Projesi) tamamlanmasına bağlı olarak, geniş
pamuk ekim alanları devreye girecektir.4 Bu büyük proje ta
mamlandığı zaman, 1,8 milyon ha tarım alanı sulanacaktır (1980
yılında Türkiye’nin toplam sulanan tarım alanından daha geniş
bir alan). Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam sulanabilecek
alanların tamamı devreye girdiği zaman, bu alanın % 35-40’ında
pamuk tarımı yapdacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda Tür
kiye pamuk ekim alanlarına 650-700.000 ha yeni ekim alanı da
ha eklenmiş olacak ve bugünki lif pamuk üretimi ise 1.000.000
4

Cum huriyet dönem inin en büyük yatırım ı olarak kabul edilen G A P (Güneydoğu A n a

dolu Projesi) 13 adet enerji ve sulama am açlı projeden oluşm aktadır. Bu büyük projenin en
önem li ünitesini “ Atatürk Barajı ve Aşağı Frat Projesi” teşkil etmektedir. T ürkiye’nin geri
kalmış bir bölgesi olan G üneydoğu A nadolu’da gerçekleştirilecek bu yatırım lar sayesinde, ülke
nin olduğu kadar, özellikle bölgenin sosyal ve ekonom ik yapısı bü yük oranda etkilenecektir.
Çünkü asrımızın sonlarına doğru bitirilm esi planlanmış olan bu yatırım lar sayesinde, 1,8 mil
y on ha tarım alanı sulanacak ve 22 m ilyar kwh hidroelektrik enerji üretilecektir.
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tona ulaşacaktır. Böylece Türkiye’nin en geniş ve en yoğun pa
muk ekim alanı Ege ve Akdeniz bölgeleriden Güneydoğu Ana
dolu bölgesine kaymış olacaktır. Bu bölge içinde en yoğun pa
muk ekim alanı ise, “ Atatürk Barajı ve Aşağı Frat Projesi”
ile sulanacak olan Urfa-Haran, Mardin-Ceylanpınar, Suruç-Mürşitpmar ovaları ile Dicle nehrinden sulanacak olan Mardin-Kızıltepe ovalarında görülecektir (Harita — 1).
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